
 

 
Elektas förvärv av Nucletron får konkurrensmyndigheters godkännande  

 
Pressmeddelande    

Stockholm den 13 september 2011 

 
Elektakoncernen kommer att kunna behandla fler typer av cancer i fler faser än 
tidigare, och kan på så sätt öka värdet för såväl cancerpatienter som vårdgivare.  
 
Idag offentliggjorde Elekta AB (publ) att företaget har fått det godkännande som 
krävdes från konkurrensmyndigheterna för att kunna slutföra förvärvet av Nucletron, det 
världsledande företaget inom planering och genomförande av strålbehandlingsformen 
brachy-terapi. Affären beräknas slutföras inom de kommande dagarna. 
 
Efter förvärvet kommer Elekta att kunna erbjuda ett heltäckande utbud av teknik för 
planering och genomförande av strålbehandling till sina mer än 6 000 kunder och 
närmare 1 miljon patienter världen över. Som marknadsledande i Europa och med 
starka positioner i Nordamerika kommer Elekta att kunna uppfylla de behov som både 
cancerpatienter och vårdgivare har runt om i världen.  
 
Nucletron kommer att införlivas i Elekta och fungera som center of excellence inom 
utveckling av brachy-terapilösningar. Nucletron blir Elektas fjärde affärsområde utöver 
Oncology, Neuroscience och Software. 
 
– Vi har nu fått klartecken för att slutföra affären och vi är oerhört glada över att kunna 
skapa ett bredare och starkare utbud av banbrytande cancervårdslösningar som 
kompletterar varandra. Elekta satsar på brachy-terapi och på fortsatt utveckling. Det är 
roligt att få välkomna våra nya kollegor. Tillsammans kommer vi att arbeta utifrån de 
bästa metoderna för att skapa nya möjligheter för patienter och kunder genom lösningar 
som förbättrar, förlänger och räddar liv, säger Elektas verkställande direktör och 
koncernchef Tomas Puusepp. 
 
– Genom att vi går samman med Elekta och kan dela kompetens och 
forskningskapacitet får vi mycket större möjligheter att utveckla banbrytande 
cancervård. Både Nucletron och Elekta kan nå sin fulla potential genom det här 
samgåendet och genom vår gemensamma geografiska räckvidd och 
distributionskapacitet. Under integreringen kommer vi verkligen att satsa på att utnyttja 
vår gemensamma potential med patienternas bästa i fokus, säger Nucletrons 
verkställande direktör Jos Lamers. 
 
Nucletron tillför 1 000 nya kunder till Elektas befintliga kundbas på över 5 000. Den 
sammanslagna koncernen kommer att kunna dra fördel av Nucletrons kunnande inom 
brachy-terapi tillsammans med Elektas globala närvaro, särskilt på tillväxtmarknader. 
 
Enligt villkoren i avtalet som tecknades den 21 juni 2011 betalar Elekta en kontant 
köpeskilling om 365 miljoner euro för förvärvet av Nucletron på kassa- och skuldfri 
basis. Förvärvet förväntas bidra positivt till Elektas kassaflöde inom ett år. 
Transaktionen finansieras genom företagets kassa och tillgängliga kreditfaciliteter.  
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För ytterligare information, var vänlig kontakta: 
Stina Thorman, Vice President Corporate Communications, Elekta AB 
Tel: +46 8 587 25 437, +46 70 778 60 10, e-post: stina.thorman@elekta.com 
 
Informationen är sådan som Elekta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella 
instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den  
13 september 2011 kl. 15.00.  
 
Om Elekta 
Elekta är ett globalt medicinteknikföretag som utvecklar och säljer innovativa kliniska lösningar för 
behandling av cancer och sjukdomar i hjärnan. Företaget utvecklar sofistikerade behandlingssystem och 
planeringsmjukvara för strålterapi och strålkirurgi, samt mjukvarusystem som stödjer ett effektivt 
arbetsflöde i cancervården.  
 
Elektas verksamhet syftar till att förbättra, förlänga och rädda livet för svårt sjuka patienter. Genom att 
vidga gränserna inom vetenskap och teknologi, kan Elekta erbjuda intelligenta och resurseffektiva 
lösningar som skapar förtroende hos både vårdgivare och patienter.  
 
Elektas system och kliniska lösningar används idag vid mer än 5 000 sjukhus världen över. Varje dag får 
cirka 100 000 patienter diagnos, behandling eller uppföljning med stöd av produkter från Elekta. Elekta har 
cirka 2 800 medarbetare globalt. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 7 904 och EBITDA till MSEK 1744. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm och företaget är noterat på den Nordiska Börsen med symbolen EKTAb. 
För mer information om Elekta, se www.elekta.com.  
 
Om Nucletron 
Nucletron tillhandahåller högteknologiska lösningar för strålbehandling av cancer som tillgodoser behoven 
hos patienter, vårdgivare och sjukvårdsspecialister världen runt. Nucletron är världsledande inom brachy-
terapi, en mycket exakt, effektiv och väl beprövad behandlingsform, anpassad efter patienternas 
individuella behov. Företaget arbetar tillsammans med klinikteam för att ständigt förbättra och utveckla en 
innovativ produktportfölj av integrerade produkter, mjukvara och tjänster som säkerställer goda 
behandlingsresultat. 
 
Nucletron har över 500 anställda, kontor i 18 länder och distribution i mer än 100 länder runt om i världen. 
Huvudkontoret ligger i Veenendaal, Nederländerna. Webbplats: www.nucletron.com  
 
 


